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Tre dage med regn 
 

Hvordan påvirkes ens fremtid, når fortiden pludselig 
stikker hovedet frem med et uigenkendeligt ansigt? 

 
TRE DAGE MED REGN er en dybt bevægende og humoristisk historie om 
nysgerrigheden efter at vide, hvor vi kommer fra og det menneskelige behov 
for at efterlade verden et vidnesbyrd om sit liv. Tre dage med regn er et 
eksistentielt drama, en anderledes kærlighedshistorie og en mystisk 
familiesaga, der skildrer relationen mellem virkelighed og erindring. Hvad 
sker der, når det fundament vi bygger vores identitet på pludselig skrider fra 
hinanden?  

 
På en skelsættende dag i tre menneskers liv mødes to søskende med en 
fælles ven for at dele boet efter deres far. De støder på en dagbog, der 
korrumperer alle hidtidige forestillinger om, hvem deres forældre var.  

 
Greenbergs beautiful play convinces me once again that Three Days 
of Rain is not only his best play, but also one of the finest of the 
1990s.  

L.A. Review 
 
INSTRUKTØR ROBERT CASTLE  startede som skuespiller efter at have læst hos 
den sagnomspundne Lee Strasberg i New York og har gennem sin karriere spillet 
sammen med bl.a. Sean Penn, Michelle Pheiffer og Jane Fonda.Castle har høstet 
en række priser for sine skuespilpræstationer og som instruktør og har bl.a. 
iscenesat stykker af Edward Allan Baker, D. McDonald, Luigi Pirandello og John 
Patrick Shanley. Castle leder også International Theater New York, hvor han 
underviser i Method Acting. En skuespil teknik som bl.a. Robert de Nero, Al Pacino 
og andre skuespillere benytter, og som Castle tager i brug til iscensættelsen af Tre 
dage med regn – Castles debut som instruktør i Europa. 

 
FORFATTER RICHARD GREENBERG blev finalist i slaget om Pulitzer Prisen, 
1998 og modtog L.A. Drama Critics Award for Tre dage med regn. Greenbergs 
humor, vid og præcise karaktertegninger har fået anmeldere verden over til at 
sammenligne ham med forfattere som Oscar Wilde. 

 
EKLEKTISK TEATERPRODUKTION ledes af Maj-Britt Mathiesen og Annette Max 
Hansen, kvinderne bag dette nystartede produktionsselskab, som udover 
forestillinger også præsenterer månedlige saloner, hvor debattører, 
kulturpersonligheder og kunstnere kan opleves med udgangspunkt i månedens 
tema. eKleKtisK teaterprduKtion arrangerer også seminarer og internationale 
skuespilworkshops rundt om i Europa. Et produktionsselskab bygget på ideologi, 
entusiasme og visioner med tillid til teatret som en enestående formidler af historier, 
budskaber og viden. Læs mere på www.eklektisk.dk 

 
For interviews og yderlige information, kontakt: 

Annette Max Hansen – annettemaxhansen@hotmail.com 
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